
 

 

 SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN! 

BESTE HUURDER, 

Met dit formulier kunt u alle nutsvoorzieningen in één keer aanvragen. Tegelijk worden de contracten 
voor gas, stroom, water en kabel TV & internet van de vorige bewoner automatisch beëindigd. Dat is 
makkelijk en overzichtelijk . Contact met de verschillende leveranciers is niet meer nodig.  
NutsConnect is onze partner voor het aanmelden en verwerken van uw aanvraag 

OVERBRUGGINGSGVERHUUR biedt u gas, water, stroom, internet, digitale TV en 
telefonie aan via één formulier: 

 tegen scherpe prijzen 
 van betrouwbare leveranciers; 
 met heldere voorwaarden (kortlopende contracten & opzegbaar bij verhuizing); 
 waarbij de contracten van de vorige bewoner voor gas, stroom, water en kabel 

TV& internet automatisch worden opgezegd. (geen dubbele contracten mogelijk!) 

Hoe werkt het? 

 Print het formulier (volgende pagina) uit  

 
Vul het formulier in en onderteken het  of digitaal via 
http://www.nutsconnect.nl/index.php/Overbruggingsverhuur.html 

 Scan het formulier & mail het formulier naar beheer@overbruggingsverhuur.nl  

 Enkele werkdagen na ontvangst van uw formulier krijgt u een bevestiging per e-mail. 

 
Wijzigingen of annulering:  
Extra diensten (bijv. een extra zenderpakket) kunt u altijd achteraf nog bijbestellen. 
Een aanvraag kan tot 5 werkdagen na bevestiging worden geannuleerd via 
info@nutsconnect.nl  

GAS WATER INTERNET STROOM TV TELEFOON 

http://www.nutsconnect.nl/index.php/Overbruggingsverhuur.html


 

 

 

AANVRAAG NUTSVOORZIENINGEN  invullen in blokletters 
   

GEGEVENS BEWONER            digitaal via  www.nutsconnect.nl/index.php/Overbruggingsverhuur.html 

1 

Aanhef  De heer  Mevrouw 
Voorletters  
Tussenvoegsel  
Achternaam  
Telefoonnummer  
E-mail adres  
Geboortedatum (dd-mm-jj)   -   - 1 9   Geboorteplaats  
IBAN Bankrekening nr                           

  
GEGEVENS WONING 

2 

Straat + huisnummer  Nr.      
Postcode       Plaats  
Stadswarmte aanwezig  Ja   Nee 
Datum overdracht   -   - 2 0 1  = startdatum levering diensten 

 Aantal bewoners    ter bepaling van uw maandelijkse termijnbedrag(en) 
  

GEWIJZIGD CORRESPONDENTIE ADRES 

 
Straat + huisnummer                    Nr.      
Postcode       Plaats                 

 
 

  
GEWENSTE NUTSVOORZIENINGEN (kijk voor de tarieven op de volgende pagina) 

 
 
 
3 

 

 Ja, ik wil stroom van Essent 

Invullen van 
meterstanden is 
verplicht 

Elektriciteit I (kWh)           
Elektriciteit II (kWh)            
Elektriciteit III (kWh)           

 

 Ja, ik wil gas van Essent 

Invullen van 
meterstanden is 
verplicht 

Gas (m3)           
Stadswarmte(GJ)           
Warm tapwater (m3)           

 

 Ja, ik wil drinkwater van mijn lokale waterbedrijf 

Invullen van de 
meterstand is 
verplicht 

Meterstand           

 

Bewoner (1) verklaart dat hij/zij heeft kennisgenomen van de tarieven, de algemene- en de productvoorwaarden van de aangevraagde diensten. Tevens gaat 
Bewoner akkoord met de aanvraag van de aangekruiste diensten (punt 3) via NutsConnect. De verstrekte persoonsgegevens in dit formulier worden door 
NutsConnect niet verstrekt aan derden, behalve aan de leveranciers van de aangevraagde diensten teneinde de aanvraag te verwerken. 

Let op! Onderteken het formulier op de volgende pagina 
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  2 in 1 Start                           € 44,50  p/mnd De eerste 3 maanden €39,95 + €29,95 activatie 
  2 in 1 Complete               € 58,50  p/mnd De eerste 3 maanden €29,95 
  2 in 1 Max € 72,50  p/mnd De eerste 3 maanden €29,95 

 
 

  

 Alles in 1 Start         € 45,95  p/mnd De eerste 3 maanden €39,95 + €29,95 activatie 
 Alles in 1 Complete € 59,95  p/mnd De eerste 3 maanden €29,95 
 Alles in 1 Max € 73,95  p/mnd De eerste 3 maanden €29,95 
 

  Installatie 
 

 

 Het pakket wordt binnen 2 weken naar het aansluit adres verzonden  
 
Bewoner (1) verklaart dat hij/zij heeft kennisgenomen van de tarieven, de algemene- en de productvoorwaarden van de aangevraagde diensten. Tevens 
gaat Bewoner akkoord met de aanvraag van de aangekruiste diensten (punt 3) via NutsConnect. De verstrekte persoonsgegevens in dit formulier worden 
door NutsConnect niet verstrekt aan derden, behalve aan de leveranciers van de aangevraagde diensten teneinde de aanvraag te verwerken. 

5 
 Handtekening Bewoner 
 
  -------------------------------------------------------        Datum                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scan & e-mail  naar 
Overbruggingsverhuur! 

beheer@overbruggingsverhuur.nl 

 

 Noteer in de geel gearceerde velden de diensten die u wilt aanmelden √ 



 

 

OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN & TARIEVEN* 
 
Essent  (variabel tarief & maandelijks opzegbaar)  

Stroom tarieven      Leveringstarief          Energiebelasting         Opslag duurzame Totaal 
                                       per  kWh                   per kWh                       energie per kWh               per kWh 
Enkel tarief                         € 0,0766                       € 0,1447               € 0,0044                               € 0,2257 
Piek tarief                           € 0,0874                       € 0,1447               € 0,0044                               € 0,2365 
Dal tarief                             € 0,0658                       € 0,1447               € 0,0044                               € 0,2149 
Normaal tarief                     € 0,0854                      € 0,1447               € 0,0044                               € 0,2345 
Laag tarief                           € 0,0634                      € 0,1447               € 0,0044                               € 0,2125 
    
Vastrecht per maand   € 3,50 
Teruggave energiebelasting per jaar   € 385,53 
Voor aansluitingen met een verblijfsfunctie geldt een algemene belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting. 
Een evenredig deel hiervan wordt maandelijks in mindering gebracht op het termijnbedrag 
 
 
Gas                Leveringstarief             Energiebelasting       Opslag duurzame              Totaal 
                                     Regio 1 per m3            per m3                       energie per m3                  per m3 
 
Gas tarief                         € 0,3887                        € 0,2312            € 0,0090 € 0,6289 
 
Vastrecht per maand           € 3,50 
 

 
De stroom- en gasprijs zijn variabel en worden bijgesteld als de marktprijs verandert (vaak elk half jaar). 
Bekijk de algemene voorwaarden op www.essent.nl 

 
Water van uw lokale waterbedrijf Gemiddeld** € 21,50 per maand 

Water tarieven   

De tarieven van de levering van water zijn afhankelijk van het waterbedrijf dat in de betreffende regio levert. 
 
 

 
Internet, Digitale TV & Telefonie                                                                       

De keuze van een alles in één pakket via de kabel  

Per 13 april 2015 hebben UPC en Ziggo hun pakketten samengevoegd en gaat UPC verder  
onder de naam Ziggo.  
 
Met meer zenders,  snel internet en een snelle levering van het pakket kunt u nu in bijna heel 
Nederland gebruik maken van de Ziggo pakketten. 
In het onderstaande overzicht vindt u alle informatie over de pakketten, heeft u nog vragen 
neem dan contact met ons op. 
 
 

 
* Het op deze pagina vermelde aanbod is geldig 30 juni 2015. Op alle aangeboden diensten zijn de garanties en  voorwaarden van de betreffende 
leveranciers van toepassing. 
 
 



 

 

ziggo 
                           

 

Kies: Alles-in-1 
Start 

 
 

 

Alles-in-1 
Complete 

 
 

Alles-in-1 
Max 

 
 

 Internet en 
Televisie 

Start 

Internet en 
Televisie 
Complete 

Internet en 
Televisie 

Max 

 
Internet 

 

 

40 Mb  4Mb 
Incl wifi router  

 

120 Mb  
12Mb 

Incl wifi router 

 

200 Mb  
20Mb 

Incl wifi router 

  

40 Mb  4Mb 
Incl wifi router  

 

120 Mb  
12Mb 

Incl wifi router 

 

200 Mb  
20Mb 

Incl wifi router 

Digitale TV  
TV standaard 

 
60+ digitale en 
27 HD-zenders 

 
TV standaard 

 
60+ digitale en 
27 HD-
zenders 

 

       
TV Royaal 

 
115+ digitale 

en  
38 HD-
zenders 

  
TV standaard 

 
60+ digitale 
en 27 HD-
zenders 

 
TV standaard 

 
60+ digitale en 

27 HD-
zenders 

       
TV Royaal 

 
115+ digitale 

en  
38 HD-
zenders 

Mediabox Standaard 
Mediabox 

Horizon 
Mediabox 

 
opnemen van 
programma’s 

 
Myprime 

Film en series 

Horizon 
Mediabox 

 
opnemen van 
programma’s 

 
Myprime 

Film en series 

 Standaard 
Mediabox 

Horizon 
Mediabox 

 
opnemen van 
programma’s 

 
Myprime 

Film en series 

Horizon 
Mediabox 

 
opnemen van 
programma’s 

 
Myprime 

Film en series 

Online TV Kijk online TV 
op tablet via 

Horizon App 

Kijk online TV 
op tablet via 

Horizon App 

Kijk online TV 
op tablet via 

Horizon App 

 Kijk online TV 
op tablet via 

Horizon App 

Kijk online TV 
op tablet via 

Horizon App 

Kijk online TV 
op tablet via 

Horizon App 
Telefonie  

 
 
 

    
 

  

Kosten 
Maandelijks 

 
€45,95 p.m 
De eerste 3 
maanden 

€39,95 p.m. 
 

 
€59,95 p.m. 
De eerste 3 
maanden 

€39,95 p.m. 

 
€ 73,95 

p.m. 
  De eerste 
3 maanden 
€39,95 p.m. 

  
€44,50 p.m. 
  De eerste 
3 maanden 
€39,95 p.m. 

 
€58,50 p.m. 
De eerste 3 
maanden 

€39,95 p.m. 

 
€ 72,50 

p.m. 
  De eerste 
3 maanden 
€39,95 p.m. 

Activatiekosten 
éénmalig  

 
€ 29,95 

 
Gratis 

 
 Gratis 

  
€ 29,95 

 
 Gratis 

 
 Gratis 

Pakket 
Verzenden 

 

 
 

Gratis 

 
 

Gratis 

 
 

Gratis 

  
 

Gratis 

 
 

Gratis 

 
 

Gratis 



 

 

 

WAT GEBEURT ER PRECIES MET DE AANVRAAG?  
HOE WORDT DE AANVRAGER OP DE HOOGTE GEHOUDEN? 

 
 

Uw ingevulde aanvraag 

 
Per e-mail naar 
Overbruggingsverhuur   

 

Overbruggingsverhuur 
stuurt uw aanvraag direct 
door naar NutsConnect  

U ontvangt direct een 
ontvangstbevestiging van 
NutsConnect bij ontvangst 

 

NutsConnect meldt uw 
aanvraag binnen 24 uur aan 
bij de betrokken 
leveranciers 

 

NutsConnect stuurt binnen 24 
uur een bevestiging van de 
aanmelding bij de 
leveranciers 

  
De stroom en gas 
leverancier verwerkt uw 
aanvraag binnen 2 weken  

2 weken na de aanmelding 
ontvangt u per brief een 
bevestiging van uw 
aanmelding 

 
Het waterleidingbedrijf 
verwerkt de aanvraag 
binnen 2 weken  

U ontvangt direct een 
ontvangst bevestiging per e-
mail en na 2 weken een 
schriftelijke bevestiging 

 

Het kabelbedrijf (UPC of 
ZIGGO) verwerkt de 
aanvraag binnen 2 weken 

 

U ontvangt zo spoedig 
mogelijk een bevestiging van 
de installatie per post. Na 2 
weken ontvangt u een 
schriftelijke bevestiging 



 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NUTSCONNECT 
A. Algemeen 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de NutsConnect diensten geleverd door NutsConnect, die haar 
hoofdkantoor heeft op Nieuwe gracht 3, Haarlem, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 
14347695. 
 
Door gebruik te maken van de diensten van NutsConnect middels de website www.nutsconnect.nl of middels het papieren 
formulier, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid 
tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Algemene voorwaarden, 
prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 
 
B. Met de toegang tot en het gebruik van de diensten van NutsConnect stemt u als gebruiker in met de 
onderstaande voorwaarden en beperkingen:   
1. NutsConnect verstrekt informatie aan u als gebruiker via de website en/of  een papieren formulier. Ondanks de constante 
zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt 
gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van mogelijke foutieve 
informatie op de website , wordt door de directie van NutsConnect uitdrukkelijk afgewezen. 
 
NutsConnect ontleent de informatie over de geldende tarieven aan de websites van de energieleveranciers en 
kabelproviders of tariefinformatie van de aanbieders en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven tarieven niet 
instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de 
gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om een 
overeenkomst aan te gaan met een provider en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan 
als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door NutsConnect verstrekte informatie, 
onjuiste gegevens of verlies van gegevens. 
 
Als door een kennelijke typefout of een technische storing het tarief of een andere voorwaarde van een product of dienst 
verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld, kan de aanbieder weigeren 
een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden. Consumentenprijzen zijn 
altijd inclusief BTW en worden als zodanig weergegeven op deze site.  
  
2. De informatie in dit formulier wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met 
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of 
de op of via dit formulier aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene voorwaarden, is gewijzigd. 
  
3. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker 
van deze site. NutsConnect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere 
zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen. 
  
4. NutsConnect biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van dit formulier. Iedere aansprakelijkheid 
voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de directie van NutsConnect 
uitdrukkelijk afgewezen. 
 
C. Intellectuele eigendomsrechten 
NutsConnect behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere 
intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via haar internetsite en papieren aangeboden informatie 
(waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te 
downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van NutsConnect of toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken 
en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 
 
D. Toepasselijk recht 
Op de internetsite, alle printuitingen en formulieren en de Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 
  

http://www.nutsconnect.nl/

